
emo izmir şubesi ekim 202226

>

Ţ�ï¦JĝMFSJ�#BLBOð�4»MFZNBO�4PZMVśOVO�5SBC[POśEB�LBUðMEðÞð�B¦ðMðĝUB�HµL-
LVĝBÞð�SFOLMFSJOJO�ZFS�BMEðÞð�ĝFNTJZFZJ�UVUBO�LJĝJZF�LPSVNB�FLJCJ�N»-
EBIBMF� FUUJ�� :BÞNVS� BMUðOEBLJ� B¦ðMðĝB� LBUðMBO� ¦PL� TBZðEB� ĝFNTJZFEFO�
CJSJ�PMBO�HµLLVĝBÞð�ĝFNTJZFTJ�LBQBUðMBSBL�UVUVLMBOEð�
Ţ�Türkiye ve Yunanistan seçime hazırlanırken iki ülke arasındaki ger-
ginlik karşılıklı “el büyütmelerle” sürüyor. Erdoğan’ın “Bir gece ansı-
zın gelebiliriz” çıkışını Mitçotakis, “Yunanistan’da dayılıklara geçit 
yok” diye cevapladı. NATO ve ABD müttefiki ve takipçisi olarak evli 
olan iki liderin ekonomik kriz nedenli aile içi “kur”larına biraz daha 
katlanacağız. En azından yeni bir düşman bulunana kadar.
Ţ�&OFSKJ� WF�5BCJJ�,BZOBLMBS�#BLBOðśOEBO�FMFLUSJL� WF�BLBSZBLðUB�HFMFO�
[BNMBS�J¦JO�ZFQZFOJ�¦µ[»NMFS��#BLBO�ŝ¦PL�LVMMBOBOMBSBŞ�UBTBSSVG�ŝB[�
LVMMBOBOŞ�LBUFHPSJTJOEFLJMFSF�EF�TBCðS�CJS�EF�LVN�TBBUJ� UBWTJZF�FUUJ��
/FEFO�LVN�TBBUJ�EJZF�TPSNBZðO�CBLBO�POV�E»ĝ»OE»��,VN�DBNEB�PM-
EVÞVOEBO� ðTMBONBZBDBL�� %µSU� EBLJLBMðL� EVĝVOV[EB� CJ[JN� µOFSJNJ[J�
EF�E»ĝ»O»O��ŝ#BLBOŞEBO�UBTBSSVG��
Ţ� “Cumhuriyeti 100 yıllık prangalardan kurtardık” diyen Zehra 
Taşkesenlioğlu’nun boşanmakta olduğu eşi ile birlikte aslında ken-
dilerini kurtardıkları ortaya çıktı. Sermaye Piyasası Başkanı abinin de 
içinde olduğu SPK odaklı rüşvet ve haksız kazanç iddiaları “bağımsız 
yargıyı” bekliyor!
Ţ�&SEPÞBO�ðO�"NFSJLB�[JZBSFUJOEF�C»Z»L�CBĝBSð��#JS�"NFSJLBMð�TJHBSBZð�
CðSBLUð�

Ţ�Antalya’da direksiyonda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden be-
ton mikseri sürücüsü Nurettin Akçay’ın cansız bedeni olay yerinden 
kaldırılmadan mikserdeki beton kaldırıldı. Ambulanstan önce beton 
harcını alacak araç geldi. Cenaze morga ulaşmadan beton yerine 
ulaştı. Neymiş, hayatta en önemli şey betonmuş.  
Ţ�3FVUFST�)BCFS�"KBOTð�.BMJZF�#BLBOð�#FSBU�"MCBZSBLśðO� JTUJGBTðOðO��
I»L»NFU�POBZ�WFSNFEFO�IBCFS�ZBQðMNBNBTð�LPOVTVOEB�CBĝMðDB�IB-
CFS�NFSLF[MFSJOF�OFU� UBMJNBU�WFSJMEJÞJOJ� B¦ðLMBEð��"NB�5»SLJZFśEF�CV�
IBCFS�IBCFS�EFÞJM���
Ţ�Gorbaçov hayatını kaybetti, bir tek kapitalistler üzüldü. SSCB’nin 
son genel sekreteri olup, ülkenin çözülüşü ve kapitalizme tesliminin 
ilk sorumlulardan olan Gorbaçov için İngiltere, AB, Fransa, ABD ve 
diğerlerinden övgü mesajları yağdı..”Soğuk savaş, cesaret, özgür Av-
rupa, barış, vizyon vs." Yaşasın tek kutuplu dünya. 
Ţ����ZðMEðS�HµS»MFNFZFO�LPOVU�TPSVOV�TF¦JN�NBM[FNFTJ��$VNIVSJZFU�
UBSJIJOJO� FO� C»Z»L� UPQMV� LPOVU� QSPKFTJ�� "NB� 50,ï� UBSBGðOEBO� ZBQð-
MBDBL�QSPKF�CV�LF[�ïTNBJMBÞB�DFNBBUJOEFO�GFUWB�BMBNBEð��%BIB�µODF�
50,ïśEFO�FW�BMNBOðO�DBJ[�PMEVÞVOV�B¦ðLMBZBO�DFNBBU�CV�LF[�NFTBGFMJ��
ĜJNEJ�CFLMJZPSV[�TðL�TðL�TµZMFOFO�Tµ[»�ŞWFSTFO�OF�PMVS�WFSNFTFO�OF�
PMVSŞ�

Ţ Tarım ve Orman Bakanı Vahit 
Kirişçi, "Bu seçim çok önemli. 
Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz. 
O tarafa gittiğimizde soracaklar”. 
Sosyal medyada mizah konusu 
olan konuşmayı, HDP milletveki-
li Meral Danış Beştaş yorumladı. 
“Ahiret sorularını çalmışlar”. Çalı-
nabilecek son sınav sorularını bile 
boş geçmemişler.  
Ţ� �MLFNJ[JO� QPQ»MFS� ĝJLBZFU� NFS-
LF[J�$ï.&3śEFO�ZBTBLMBSB�LPNJL� DFWBQ��#JSH»O�HB[FUFTJOJO�$ï.&3śF�
ZBQUðÞð� CV� ZðMLJ� GFTUJWBM� WF� LPOTFS� JQUBMMFSJ� JMF� HFSFL¦FMFSJ� IBLLðOEBLJ�
TPSV� ,BSBNBO� ,BZNBLBOMðÞðśOB� ZµOMFOEJSJMEJ�� )J¦� GFTUJWBM� WF� LPO-
TFS� CBĝWVSVTVOVO� ZBQðMNBEðÞð�,BZNBLBNMðL� JTF� �#BITJ� HF¦FO�CV� ZðM�
,BZNBLBNMðÞðNð[DB�JQUBM�FEJMFO�FULJOMJL�CVMVONBNBLUBEðSŞ�DFWBCðOð�
WFSEJ��
Ţ�AKP Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti 
öncesi Kılıçdaroğlu ve CHP'li vekilleri hedef alan afişlerle ilgili ”Onla-
rın parça parça söylediği ama bir bütün olarak söylemekten çekindiği 
ifadeleri sergiledik” dedi. Bulut, afişleri astıranın kimler olduğunu 
açıklamadı ama sahipsiz afişleri bastıranı da parayı ödeyeni de ifşa 
etti.
Ţ� 5»SLJZF� GVUCPMEB� 'BSFP� "EBMBSðśOB� ZFOJMEJ�� 'VUCPMMB� ZðMMBSEðS� T»SFO�
LBSĝðMðLTð[�BĝLðNð[�IBSJUBEB�CVMVONBTð�V[NBOMðL�HFSFLUJSFO�CJS�BEBEB�
ZBSB�BMEð��4POV¦�HFS¦FL�CJS�TPSHVMBNBZð�HFSFLUJSJSLFO�BEBOðO�O»GVTV�
WF�Z»[µM¦»N»�»[FSJOEFO�HFZJL�ZBQðMEð��5PQ�¦FWJSNFZF�EFWBN��
Ţ�Bakan Nebati’nin yatırım tavsiyeleri devam ediyor. "Borsa her ge-
çen gün daha cazip hale geliyor” dedikten hemen sonra özellikle 
kamu banka hisselerinde yaşanan hızlı değişimlerin ardından mani-
pülasyon iddiaları ortaya atıldı. İddiaların muhalefet tarafından dil-
lendirilmesinden sonra hareket geçen mali polisten opresyon. 10 kşi 
gözaltında, paralar ceplerde.
Ţ�5»SL»D»M»Þ»OEFO�¦PL�ðSL¦ðMðÞð�WF�NBGZB�IBZSBOMðÞð�JMF�UBOðOBO�ïTNBJM�
5»S»U�J¦JO�ŝLFTFS�EµOE»�TBQ�EµOE»Ş��)SBOU�%JOLśJO�LBUJMJ�0H»O�4BNBTU�
J¦JO�EF�CFTUF�ZBQBO�5»S»U�4FEBU�1FLFSśF�ZB[EðÞð�EPÞVN�H»O»�ĝBSLðTð�
OFEFOJZMF�FNOJZFUUF� JGBEF�WFSEJ��ĜJNEJMFSEF�IBQJTUF�PMBO�ŝCBTðO�EB-
OðĝNBOðŞ�&NSF�0MVSśVO�ŝNVIUFĝFN�CJS�ĝBSLðŞ�EJZF�UXJUUFSEFO�EVZVS-
EVÞV�ŝH»[FMMFNFŞ�1FLFSśJO�4BSBZśð� IFEFG�BMNBTðOEBO�TPOSB�NBILF-
NFMJL�PMEV����
Ţ�30 yıl önce öldürülen gazeteci Musa Anter davası zaman aşımına 
uğra(tıl)dı. Hakim, duruşmayı tüm itirazlara rağmen zaman aşımı bi-
timinden sonraki güne erteleyince duruşma olmadı, dava düştü. Bir 
dava hangi gerekçelerle 30 yılın sürer, hangi vicdan buna katlanır... 
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